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OTÁZKA PRO STAROSTU
Vážený pane starosto,
zajímalo by mě, zda neuvažuje vedení města
o zpoplatnění parkování v prostoru náměstí
Krále Jiřího a v návaznosti také na náměstí
ČČK. Zpoplatněné stání zavedlo v posledních
týdnech město Olešnice a domnívám se, že
jde o rozumné řešení. Trvale nebo déle parkující auta v podstatě zmizela a prostor náměstí se příjemně uvolnil. Pokud by uvedené
opatření bylo přijato, muselo by být zavedeno
placené stání také na náměstí ČČK, aby nedocházelo k přeplňování tamního parkoviště.
Pro rezidenty by mohly být v prodeji zvýhodněné parkovací karty, jako je tomu například
v Boskovicích.
pokračování na druhé straně

Blahopřejeme paní Evě Růžičkové, která 6. května oslavila své krásné 100. narozeniny. Při této
příležitosti jí přejeme pevné zdraví a hodně sluníčka do dalších dnů.
SPOZ Kunštát

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
V měsíci dubnu se Rada města na svém
zasedání mimo jiné zabývala:
- informací Ředitelství silnic a dálnic, závod
Brno, o zadání zpracování technické studie
ve věci úpravy křižovatky pod kostelem na
nám. Krále Jiřího za účelem prověření nutnosti zachování technického řešení zpracované projektové dokumentace a navrhnutí
takových opatření, aby vyhovovala stanoveným finančním limitům
- zamítnutím žaloby VAS o určení vlastnictví vodojemu Touboř – rozhodnuto ve prospěch města
- návrhem dohody o mimosoudním vyrovnání mezi městem, VAS a Svazkem VaK
- vyhodnocením zkušebního provozu kalové koncovky na ČOV – smlouvou předepsané parametry byly splněny
- informací o akceptaci žádostí o poskytnutí
dotace ze OPŽP na akce „Revitalizace rybníka u školy“ a „Zavedení separace bioodpadů“
- postupem prací na:
• opravě zdi na starém hřbitově
• obnově sadu Třešňůvka
• rekonstrukci lesních cest
• opravě kašny v ulici Tenorova

• realizaci akce „Malebnou krajinou přírodního parku Halasovo Kunštátsko“
- prodejem a pronájmem obecních pozemků
- zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Kunštát za rok 2013 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky
a nebyla zjištěna závažná rizika, která by
mohla mít negativní vliv na hospodaření
územního celku v budoucnosti
- zápisem z jednání Rady školy při základní
škole
- opravami místních komunikací
- výběrovým řízením na zhotovitele akce
„Revitalizace návsi v Rudce – I. etapa“
- předloženými kritérii pro přijetí dětí k
předškolnímu vzdělávání ve školním roce
2014/2015

• poskytnutí finančního příspěvku na uspořádání 6. výstavy vín
• prodloužení dohody o provozu pouťových
atrakcí i na sezonu 2015
• zadání tisku aktualizovaného propagačního materiálu „Kunštát průvodce městem“ v
nákladu 2.000 ks
• poskytnutí finančního příspěvku MO Svazu tělesně postižených na úhradu části honoráře pořadu „Život je kabaret“ s Liborem
Pantůčkem
• přidělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za
rok 2013 do rezervního fondu
• předložený návrh kulturního programu,
výše vstupného a poplatků pro XXII. hrnčířský jarmark

Rada města projednala a schválila:
• uzavření smlouvy o dílo na provedení
vybudování sociálního zařízení – stavební
práce – na výletišti v Újezdě
• uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM
• prodloužení nájemních smluv na pronájem městských bytů

Zastupitelstvo města na svém zasedání
dne 17. 4. 2014 schválilo:
• uzavření dohody o mimosoudním vyrovnání mezi Městem Kunštát, Obcí Zbraslavec, Svazkem vodovodů a kanalizací měst
a obcí a Vodárenskou akciovou společností,
a.s., podle které Svazek uhradí do 10 dnů od
účinnosti této dohody na účet města Kunštát
pokračování na druhé straně

částku v celkové výši 865.000,- Kč a město
Kunštát a obec Zbraslavec do 5 pracovních
dnů od zaplacení uvedené částky, pro ukončení soudního řízení vedeného Městským
soudem v Brně vezmou v plném rozsahu zpět
žalobu a nebudou požadovat náhradu nákladů řízení a Svazek a VAS vyjádří souhlas se
zpětvzetím žaloby a nebudou požadovat náhradu nákladů řízení
• vydání publikace o Kunštátu, zachycující
obrazovou historii města a okolí, zpracovávanou Mgr. Dostálem, pod hlavičkou města
v počtu 1.000 kusů
• rozpočtové opatření č. 2/2014
• uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene mezi městem Kunštát, jako budoucím oprávněným, a Jihomo-

ravským krajem, jako budoucím povinným.
Věcné břemeno bude spočívat v povinnosti
strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění kanalizace na části pozemku parc. č.
928/1 v k.ú. Kunštát (ulice Brněnská), za úplatu a v rozsahu, který bude stanoven geometrickým plánem
• Směrnici pro schvalování účetní závěrky
• poskytnutí finančního příspěvku na činnost
Kruhu přátel umění města Kunštát
• uzavření dohody mezi městem Kunštát a
Klubem stolního tenisu v Kunštátě, sídlem
Zámecká 303, Kunštát, o spolupráci při provozování malého sálu (přístavby sportovní
haly) při Městské sportovní hale v Kunštátě
• prodloužení slevy ceny pozemků v ul. Sadová do 30. 6.2014.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis dětí do mateřské školy na nový školní rok 2014/2015 se uskuteční ve čtvrtek
15.května 2014 od 8.00 do 16.00 hodin ve
třídě Kytiček.
U zápisu rodiče předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Škola si sama ověří
místo trvalého pobytu dítěte na místně příslušné matrice.
Rodiče odevzdají žádost o přijetí do MŠ ( k
dispozici bude na webových stránkách školy
nebo v den zápisu v MŠ ), která musí být podle nového občanského zákoníku podepsána
oběma rodiči.
U zápisu bude všem žádostem přiděleno re-

gistrační číslo a o přijetí bude rozhodnuto do
30 dní podle stanovených kritérií. Kritéria
jsou zveřejněna na úřední desce školy. -tenZákladní škola a Mateřská škola Kunštát zvou všechny na 5. soutěžní výstavu dětských keramických prací, která
se uskuteční v městském informačním
centru od 5. května do 16. května 2014.
Tématem je doba krále Jiřího z Kunštátu
a Poděbrad. Ceny budou výhercům slavnostně předány v červnu v rámci akce
„Svátky řemesel.“

KNIHOVNA
Noc s Andersenem 2014
První dubnový víkend přinesl neobvyklé zážitky jednadvaceti dětem ze 2. třídy, které se
rozhodly přenocovat v knihovně při příležitosti již deváté kunštátské Noci s Andersenem.
Letošní program byl připravený na motivy
knížek spisovatele Františka Nepila, známého svými laskavými a humornými příběhy o
zvířátkách. Prostředí knihovny nebylo pro
kluky a holky neznámé, neboť už jako prvňáci zde strávili hodně času v rámci akce
Knížka pro prvňáčka. Ale přece, přijít sem se
spacákem, karimatkou a zubním kartáčkem,
to jistě ještě nezažil nikdo z nich.
Úvodní povídání o H. Ch. Andersenovi a o
tom, co všechno je pro nocležníky připraveno,
bylo krátké, čekala nás totiž výprava za zvířátky. Za krásného počasí děti venku hledaly
schránky s úkoly, které plnily a odměnou jim
byly získané indicie k vyřešení úlohy v záhadných obálkách. A navíc se děti cestou potkaly
se zajímavými lidmi, kteří je pozvali k sobě
domů podívat se na zvířátka, o která se starají.
Děkujeme paní Janě Švancarové za návštěvu
u koní a panu Viktoru Fadrnému za seznámení s kozou Anežkou (kůzlátka přišla na svět

jistě hned po naší návštěvě). Cestu jsme zakončili ve veterinární ordinaci paní doktorky
Halvové, na místě, které je pro zvířátka velmi
důležité. Děkujeme i jí.
A pak už jsme spěchali honem zpátky do
knihovny. Na děti čekala večeře a čtení prvních příběhů. Také jsme přivítali první hosty – paní Renata Horáková s dětmi vyrobila
krásné „zvířátkovské“ záložky do knih. Paní
Radka Dostálová přišla s kytarou a knihovnou zněla jedna „zvířecí“ písnička za druhou.
Slyšet to bylo určitě hodně daleko. Na řadu
přišlo další čtení, hádanky a rébusy. Děti si
vyzkoušely, jak se obléká na zimu taková
obyčejná pumpa, aby nezamrzla. Přesně podle pohádky z Nepilovy knížky Štuclinka a
Zachumlánek. A pak zaklepal na dveře další host, pan starosta Zdeněk Wetter, tentokrát v roli zvěrolékaře a s veselým příběhem
z knížky Pět báječných strýčků. Při dalších
hrách, vyprávění a čtení večer rychle plynul.
Pak ještě společná fotka všech nocležníků s
polštářky, které pro děti ušila paní Dagmar
Dudková. Moc za ně děkujeme. Bylo po půlnoci, když se děti začaly ukládat do spacáků.
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pokračování otázky pro starostu
Časový model zpoplatnění by mohl být obdobný tomu v Olešnici, kdy je zajištěno krátkodobé parkování zdarma pro místní nakupující a po 30 minutách začíná placený čas
s příjemnou sazbou 10 Kč za hodinu, což je
částka přijatelná, ale zároveň odrazující ty,
kteří chtějí neplaceného parkování každodenně dlouhodobě zneužívat.
Myslím si, že zavedením popsaného opatření
by se dalo vyniknout hezkému vzhledu náměstí v našem městě – bez celodenně parkujících vozidel.
Myšlenka je to jistě zajímavá. Otázkou je, do
jaké míry je zneužívána parkovací plocha na
náměstí v Kunštátě. Jak oddělit rezidenty od
nerezidentů a jak by se to odrazilo na dalších
místech, kde lze parkovat dle vyhlášky. Co na
to turisté, kteří přijeli do města na celý den.
Důležité jistě bude i zhodnocení nové situace
v Olešnici po určité době. V současnosti však
město o zavedení parkovacího poplatku neuvažuje.

OZNÁMENÍ
Vedení města nalezlo vhodného projektanta
pro zhotovení studie na využití areálu Jelínkovy chaty. Předpokládá se vytvoření sportovně rekreačního areálu pro občany i organizace, je tu možnost realizace lesní školky
či terapeutické zahrady s možností využití
městských pozemků směrem ke koupališti.
Zajímavé nápady z řad Vás, občanů Kunštátu,
na využití tohoto krásného koutu v majetku
města budou vítány formou písemnou, nebo
e-mailem na adresu města.
Děkujeme.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o obřad
„vítání občánků,“ aby kontaktovali MěÚ
na tel. č. 515 534 305.
-matJak jsme oslavili Březen – měsíc čtenářů?
Děti z MŠ v Kunštátě poslouchaly v knihovně
čtení, které jim připravila paní uč. Ilona Kuchyňová se žáky 9. třídy ZŠ v Kunštátě. Pásmo
ukázek z dětských knih českých autorů nás
zaujalo, pěkné byly i písničky s kytarou. Slovem nás provázela knihovnice Radka Banyaová. Děkujeme za pěkné dopoledne v knihovně.
Renata Horáková, učitelka MŠ
Vážení čtenáři, připomínáme, že máte-li jakýkoli dotaz na vedení radnice, můžete jej
buď zanechat na podatelně městského úřadu,
nebo odeslat na e-mailovou adresu knihovny:
knihovna@kunstat-mesto.cz. Odpověď bude
zajištěna v nejkratším možném termínu, ideálně vždy do následujícího čísla Kunštátského
zpravodaje.
-red-

To bylo vzrušení! Kde bude to nejlepší místečko? Veškerá únava zmizela, a tak se četlo pro
pěkné sny ještě hodně dlouho. Ráno děti vyskočily z pelíšků nečekaně brzy a ochotně. A
už se dožadovaly další činnosti. Po snídani je
čekalo rozluštění tajenky, rozdání pamětních
listů a drobných dárečků. Přesto jsme stihli
přečíst ještě další příběhy a děti povyprávěly
o knížkách, které si přinesly s sebou.
Moc děkuji za spolupráci na přípravě programu Iloně Kuchyňové a za pomoc během
Noci žákům 9. třídy Denise Šikulové, Monice
Bednářové, Kateřině Račkové, Davidu Doče-

kalovi a studentkám Karolíně a Vendule Kuchyňovým. Doufám, že devátá Noc v kunštátské knihovně přinesla dětem radost a zábavu
a ukázala cestu ke knížce, která má tu moc
vtáhnout čtenáře do úžasného světa fantazie
a poznání. Děkuji rodičům, kteří své děti ve
čtení podporují a nepovažují knížku v dnešní
době za zbytečnou.
Podle registračního formuláře organizátorů
akce z knihovny v Uherském Hradišti se letošního 14. ročníku Noci s Andersenem zúčastnilo 81.559 dětí a dospělých na 1397 místech v
16 zemích světa. Radka Banyaová, knihovnice

KULTURA
Jeskyně Blanických rytířů, Kruh přátel
umění a město Kunštát si Vás dovolují
pozvat na slavnostní zahájení výstavy

TERRA KUNŠTÁT 14
Slavnostní zahájení výstavy se bude konat
8. 5. 2014 v 15.00
v areálu Jeskyně Blanických rytířů
v Rudce.
Svoji tvorbu představí keramici z Kunštátu
a okolí.
K poslechu zahraje jazzová kapela
KADERUS BLUES.
Výstava potrvá do 8. 6. 2014.

Město Kunštát ve spolupráci s divadelním
spolkem LMD zvou na
Velcí čtou malým
26. a 28. března bylo v knihovně opravdu
rušno. Během dvou dnů ji navštívily všechny třídy mateřské školy - Berušky, Sluníčka,
Kytičky i Motýlci - si přišli poslechnout, co
pro ně připravili jejich starší kamarádi z 9.
třídy kunštátské základní školy v programu
s názvem Velcí čtou malým. A četly se všech-

ny oblíbené pohádky, ale také se hrálo a zpívalo - opět písničky z pohádek pro nejmenší.
Děkuji za spolupráci žákům 9. třídy Denise
Šikulové, Kateřině Račkové, Monice Bednářové, Davidu Dočekalovi, Vítku Pulcovi, Radku Švancarovi. Rovněž jejich paní učitelce
Iloně Kuchyňové a paní učitelce z MŠ Renatě
Horákové.
Radka Banyaová, knihovnice

TVORBA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
Pilotní ověřování vytvořených
vzdělávacích programů
V rámci projektu “Tvorba vzdělávacích programů pro chůvy ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací“ (firmy King style s.r.o.) probíhá ověřování vytvořených programů v oblasti
péče o děti. Ověřování dvou základních a
čtyř navazujících programů je téměř u konce.
V měsíci květnu se budou účastníci připravovat na závěrečné písemné i ústní zkoušky.
E-learningové prostředí, které bylo vytvořeno taktéž pro potřeby projektu, je s oblibou
využíváno nejen pro studijní účely, ale i ke
sdělovaní osobních zkušeností a rad účastníků. V druhé polovině roku 2014 plánujeme druhý běh ověřování. Zájemci se mohou
přihlásit už nyní. Programy jsou vhodné pro

ženy i muže, mající ukončené středoškolské
vzdělání a bydliště na území Jihomoravského
kraje.
Více informací:
www.ceskachuva.cz
Nabízené programy:
1. Chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky
2. Chůva pro dětské koutky
3. Základy podnikání pro chůvy
4. Péče o dítě s lehkým zdravotním znevýhodněním
5. Péče o dítě s poruchami chování, řeči a rizikem dyslexie
6. Péče o dítě s odlišným životním způsobem
Financováno z projektu č.CZ.1.07/3.2.04/04.
0074 GG OP VK Jihomoravského kraje

XII. POHÁDKOVOU CESTU
pro děti k jejich svátku

v sobotu 31. května od 13.00.
Podrobné informace budou zveřejněny na
plakátech a webových stránkách města.

Občanské sdružení Řemesla v Kunštátě
a město Kunštát Vás srdečně zvou na

SVÁTKY ŘEMESEL

VII. ročník na téma KŮŽE

v rámci oslav 550. výročí
mírového projektu Jiřího z Kunštátu
a Poděbrad
KUNŠTÁT - areál Panské zahrady
7. a 8. 6. 2014
Dřevosochání v Kunštátě
4. ročník sochařského sympozia
2. 6. – 6. 6. 2014
nám. Klementa Bochořáka
7. 6. – 8. 6. 2014
areál Panské zahrady
Podrobné informace na:
www.osremesla.eu
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SKEPTIKON
V květnu se zájemci o vědu z Kunštátu a okolí
můžou zúčastnit jedenáctého setkání Českého klubu skeptiků SISYFOS. Setkání pod
názvem SKEPTIKON bude otevřeno široké
veřejnosti. Vystoupí tři členové Českého klubu skeptiků se zajímavými přednáškami. Na
co se lze těšit?
1. Od krásné Sapiencie k prodavačům naděje
Prof. PhDr. ThDr. MUDr. et Dr. Jaroslav Max
Kašparů, PhD., Dr.h.c.
Jaroslav M. Kašparů, jako spisovatel známý
též pod autorským jménem Max Kašparů
(dnar. 1950 v jihočeské Žirovnici) je český
psychiatr, pedagog, premonstrátský jáhen a
esperantista.
Působí v Pelhřimově. Je autorem lékařské i
duchovní literatury, externím spolupracovníkem Českého rozhlasu a příležitostně vystupuje také v pořadech České televize.
V roce 1990 byl kardinálem M. Vlkem vysvěcen na diákona. Působí jako kazatel a exercitátor. Pracuje jako psychiatr a především jako
soudní znalec, je certifikovaný v oborech
pedopsychiatrie, psychoterapie a somatická
medicína.
Definice Homo sapiens – člověk rozumný,
přesněji přeloženo moudrý, bývá čas od času
vystavena prověrkám. Lidmi jsme sice nepřetržitě od narození až do smrti, ale moudrými
býváme jen občas. Přednáška o vychytralých
prodavačích naděje bude pojednávat nejen o
vážném tématu léčby ještě vážnějších chorob,
ale i o vážných nebezpečích laického léčitelství.
2. Milion euro za prokázání paranormálních jevů
Bc. Leoš Kyša
Publicista, spisovatel, novinář a popularizátor
kritického myšlení je místopředsedou Českého klubu skeptiků Sisyfos. V letošním roce
pokračuje s organizováním testování jedinců,
kteří jsou přesvědčeni, že mají nadpřirozené
schopnosti v rámci vyhlášené Paranormální
výzvy Českého klubu skeptiků Sisyfos.
„Existují lidé, kteří mají nadpřirozené schopnosti, ale vědci to nechtějí vidět, zavírají před
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tím oči." Takové se často v tradičních médiích
či na internetu objevují informace. Jenže je to
tak doopravdy? Jak to dopadne, když vědci nabídnou milion euro pro každého, kdo existenci
takových jevů prokáže?

Cambridge P.A.R.K. partner Kunštát
přijímá zájemce o studium angličtiny na
příští školní rok. Více informací na www.
cambridgekunstat.cz, tel. 731 163 463.

3. Od Tunguského meteoritu k Čeljabinsku
aneb Země pod údery meteoritické artilerie
RNDr. Jiří Grygar, CSc.

HOTEL RUDKA Vás ve dnech 9. 5 – 11. 5.
2014 srdečně zve na Pouťové menu.

RNDr. Jiří Grygar,CSc. studoval fyziku na
MU v Brně a astronomii na UK v Praze. V
roce 1963 absolvoval vědeckou aspiranturu
v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově,
kde se pak zabýval výzkumem proměnných
hvězd. Od r. 1980 pracoval v Laboratoři fyziky nízkých teplot Fyzikálního ústavu ČSAV
v Řeži na problematice dálkového průzkumu
Země. Od r. 1991 až dosud pracuje v Centru
částicové fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR v
Praze, kde se věnuje částicové astrofyzice.
Na přelomu 18. a 19. století vědci uznali, že na
Zemi dopadají z vesmíru meteority a současně
astronomové objevili první planetky hlavního
pásu mezi Marsem a Jupiterem. O nebezpečnosti meteoritů nás poučil pád Tunguského
meteoritu (1908), objev planetky Apollo křižující dráhu Země (1932), důkazy, že krátery
na Měsíci vznikly dopady meteoritů (1949) atd.
Teď už víme, že Země prodělala četné srážky
až se stokilometrovými kamennými planetkami v prvních dvou miliardách roků své existence, avšak i dnes musíme výhledově počítat se
srážkami se stametrovými až kilometrovými
tělesy. Pokrok pozorovací techniky a rozvoj
kosmonautiky však umožňuje tomuto nebezpečí čelit buď pasivně (evakuací ohroženého
území), nebo aktivně technickou změnou dráhy rizikové planetky.
V sobotu 24.5. od 14.00
Kulturní dům Kunštát
Vstupné: 60 Kč,
pro seniory, studenty a členy KPU 40 Kč
Za Český klub skeptiků Ing. Karel Pavlů

INFOCENTRUM
Zveme Vás na výstavu výtvarných prací
žáků Základní umělecké školy Letovice
(19. 5. do 30. 5. 2014).
Dále Vás upozorňujeme na zahájení prodeje
originálních 3D knižních záložek a magnetek.
CK monmare – travel - pobočka Kunštát (Infocentrum):
-prodej leteckých zájezdů do Turecka a Bulharska za skvělé ceny
-odlety z Brna, možnost dopravy z Kunštátu

-při nákupu v naší pobočce navíc sleva 5 %
-turistické a poznávací zájezdy - Norsko, Korsika, Alpy
Cykloturistika: poznávací okruhy Evropou
Turistika:
8. května: Beskydy – Výstup na Lysou Horu
15. – 18. května: Horské chaty Vysokých Tater
29. května – 1. června: Nízké Tatry a Slovenský ráj
ODJEZDY Z KUNŠTÁTU!
Více informací v Infocentru.
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PRODÁM, nebo pronajmu byt 3+1 v Kunštátě. Tel. 731 735 549
PŘIJMU BRIGÁDNICI do zavedené hospody na Rudce. Tel. 728 214 671.
KADEŘNICKÉ SLUŽBY Veronika Hniličková – dámské, pánské, dětské. Pracovní doba:
pondělí – pátek, 9 – 20 hodin, sobota a neděle
dle objednávek. Nabízím: kreativní střihy, barvení, melírování, odbarvování, trvalou ondulaci, foukanou a společenské účesy. Prodlužování vlasů technikou micro - ring. Přidělávání
syntetických barevných pramenů technikou
micro-ring. Nová technika léčby a dočasného
narovnání vlasů BRAZIL KERATIN. Pracuji
se značkami Matrix, Young a Brazil Keratin.
To vše v pohodlí vašeho domova. www.kaderniceverca.cz Tel. 607 207 762
ADVOKÁT JUDr. Vilém Fránek, Masarykova 12, Blansko, nabízí právní služby, poradenství, zastupování u soudu a sepis listin ve
věcech občanskoprávních a trestních. Přijedu
řešit Vaše problémy i do místa Vašeho bydliště. Tel. 602 712 423, e-mail: vfranek@iol.cz.
AUTOSERVIS a Pneuservis JUSTCAR nabízíme mechanické opravy veškerých motorových vozidel od drobných mechanických
oprav až po nejnáročnější, kompletní pneuservisní služby, montáže tažných zařízení,
přípravu vozu na ME a STK, přestavby na palivo etanol. Poskytujeme i možnost vyzvednutí Vašeho vozu na Vámi určeném místě a
po opravě přistavení zpět. Najdete nás na adrese Rudka č. 48 (na konci Rudky směr Letovice). Tel. 608 626 071, 775 185 998
HLEDÁME ke koupi menší rodinný dům na
chalupu v Kunštátě, nebo v okolí Kunštátu.
Dům by měl mít zahradu minimálně 200 m2.
Tel. 774 193 566
STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová
nabízí na Penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru. Tel. 605 979 121
VÁŠ osobní masér na penzionu. Tel.739 672 757
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810

HISTORICKÁ RUBRIKA

ROK PÁNŮ Z KUNŠTÁTU

Procesí do polí na svátek sv. Marka

Rok 2014 je významný 550. výročím zahájení mírového projektu Jiřího z Kunštátu a
Poděbrad. Dne 16. 5. 1464 se vydává první
poselstvo krále Jiřího pod vedením Albrechta
Kostky z Postupic a králova poradce Antonia
Mariniho z Grenoblu na francouzský královský dvůr s cílem získat francouzského krále
Ludvíka XI. pro mírový projekt krále Jiřího.
Druhé poselstvo bylo vysláno na podzim
roku 1465, kdy se asi padesátičlenné poselstvo
v čele s Jaroslavem Lvem z Rožmitálu vydalo
na okružní "mírovou misi" po katolické Evropě. Král Jiří tímto aktem o několik století
předběhl současné europolitiky a jejich snahu
o sjednocenou, mírovou Evropu.
Vzhledem k tomuto výročí uskutečňuje NPÚ
JM řadu expozic, výstav a koncertů v rámci
představování šlechtických rodů. Letošní
rok je cíleně věnován právě pánům z Kunštátu. Ani Poděbrady nezůstávají stranou a již
od podzimu loňského roku až do roku 2015
mají připravený nadnárodní program v rámci
výročí mírové mise krále Jiřího. Ovšem bez
Kunštátu by to nebylo ono. Kunštát si nedá
svého krále vzít. Vždyť se v našem kraji narodil a na kunštátsku vyrůstal a jeho rod je
tu výrazně historicky i majetkově zakořeněn.
A tak se na sklonku roku 2013 sešli zástupci města Kunštátu, občanského sdružení
Řemesla Kunštát, města Poděbrad a vedení
Národního památkového ústavu, aby se dohodli na nezávislém, programově a propagačně propojeném partnerství v rámci oslav
Jiřího z Kunštátu a Poděbrad a jeho mírových
snah. Některé akce probíhají v Praze, Rožmitále pod Třemšínem, nebo dalších obcích
a městech spojených s Jiříkem. Hlavní části
programů se však odehrávají v Kunštátě a
Poděbradech. A tak máme za sebou seminář
o Jiřím z Kunštátu a Poděbrad přednášený
univerzitními historiky z pražské a královéhradecké univerzity ve Valdštejnském paláci,
zahájení výstavy „Symboly moci a pamětí“
na Pražském hradě, otevření expozice krále Jiřího v poděbradském Muzeu spojené s
dekorováním praporů obcí a měst středočeským vicehejtmanem, slavnostní zahájení
roku pánů z Kunštátu v konírně Nostického
paláce, křest knihy Průvodce krajinou hradů
spojený s otevřením prostor nové pokladny se
zázemím na kunštátském zámku a další akce.
Jednou z těch menších bylo i přání Jiříkům
k jejich svátku na kunštátském náměstí před
sochou krále. Do programu celoročních oslav
se zapojila i MŠ a ZŠ v Kunštátě keramickou
soutěží na téma král Jiří, okresním atletickým
přeborem O pohár krále Jiřího či úžasnou divadelní scénkou o životě Jiříka vytvořenou a
zahranou těmi nejmenšími žáčky ze školky.
Ještě je toho před námi mnoho. 17.5. se v
Poděbradech koná vyvrcholení oslav za
účasti starostů a vládních představitelů,

Svatý Marek - patron zrna a obilí.
Jaro přichází až se svatým Markem.
Na svatého Marka brambor plná jamka.
Na svatého Marka seje se oharka.
Všechny pranostiky vztahující se ke svátku
sv. Marka (25. dubna) vypovídají už o skutečném příchodu jara. Hospodář může bez obav
obdělávat půdu, sít a sázet. Prazáklad tradice oslav patrona zrna a obilí sahá k římským
pohanským obřadům robigaliím - ty měly
ochraňovat obilí před snětí.
V křesťanském pojetí tohoto svátku procházela procesí krajinou do polí a
sadů se zastavením u Božích
muk a křížků s prosbou za
dobrou úrodu a ochranu proti
živlům.
Slavnost začínala v kostele mší
s litanií ke Všem svatým. Procesí šlo po ustálené trase do polí.
V čele průvodu šel ministrant s
křížkem, kněz a zpěvák (dlouhá
léta toto vykonával regenschori
Metoděj Novotný), který předříkával modlitby a texty písní.
Při každém zastavení u kříže
kněz udělil požehnání za dobrou úrodu. Na kraj pole či sadu
byly zapichovány jednoduché
dřevěné křížky zhotovené převážně z větviček.
V Kunštátě se poslední svatomarkovské procesí konalo počátkem padesátých let min. stol.
(duchovním správcem farnosti byl P. Frant.
Staněk). Průvod šel z farního kostela kolem
školy, kde bylo první zastavení u sochy sv.
Jana Nepomuckého, dále k Bílému kříži a k
Červenému kříži v Lávkách. Další zastavení
bylo u kříže na ul. Palackého, odtud procesí
putovalo Chocholíkem ke kříži na Lipce.
Chodívalo se také z kostela k Bílému kříži a k
Boží muce, dnes na konci Nové ulice, kolem
„dvora“ na silnici k Sychotínu. Vedle Brablecovy keramiky stával nízký domek s obchodem u
Havrdů, kde bývala ve
výklenku socha sv. Jana
Nepomuckého. Říkávalo
se tam (u sv. Jana). Tam
procesí končilo.
Tato tradice duchovní procházky rozkvetlou jarní
přírodou do polí, kde naši
předkové zanechali kus
tvrdé práce, historie, ale i
zapomenuté lidské příběhy, je na mnoha místech
znovu objevována.
Socha sv. Jana Nepo-

muckého (u školy) - na tomto místě stávala
v minulosti kamenná socha sv. Judy Tadeáše. Protože byla sešlá věkem, nechal ji v roce
1884 svobodný pán Kuno Honrichs na svoje
náklady nahradit kovovou sochou sv. Jana
Nepomuckého. Stanovil, že o zachování a
opravu sochy se má starat kunštátský statek.
Bílý kříž u silnice na Lysice - původně stával
v křižovatce hlavní silnice z Kunštátu do Lysic s ulicí Nová. Byl vybudován jako poděkování za uchránění městečka od cholery. Nese
letopočet 1832. Na čelní straně má nápis: „Ó
vy všichni kteříž tudy
to jdetež cestou rozpomeňte se na předešlé
dny…“ Na zadní straně
je nápis: „Na památku
zachování od cholerové
rány panující zde léta
páně MDCCCXXXII.“
Červený kříž v Lávkách
– je na místě starého dřevěného kříže. Kovový
kříž byl zakoupený v
blanenských
železárnách z darů majitelů
polností v Lávkách. Na
svém místě stojí od roku
1885. Byl patrně ošetřen
proti korozi červenou
suříkovou barvou, od té
doby jsou nátěry laděny
vždy do červena.
Kovový kříž u silnice
na ul. Palackého - na kříži je nápis: „Věnovali pánu Ježíši Josef a Anna Navrátil roku
1874.“ Kříž na Lipce - byl zbudován na místě
dřevěného kříže nákladem p. Františka Tenory, bývalého nadučitele v Předklášteří, který
bydlel na odpočinku v domě č. 62. Věnoval
také finanční hotovost uloženou v kunštátské
záložně na opravu a údržbu kříže. Na čelní
straně je nápis: „Ku cti a slávě Boží roku 1900.“
				
-j.k.-
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7. a 8.6. proběhnou v Kunštátě již tradiční
Svátky řemesel pořádané o.s. Řemesla a městem Kunštát, kde král Jiří pravidelně navštěvuje své poddané v rámci dvoudenního historického a kulturního programu, 21. 6. bude
na zámku v Kunštátě slavnostně otevřena a
veřejnosti zpřístupněna nová expozice, 22. 6.
se bude konat na náměstí v Kunštátě koncert
skupiny Trio a Ivan Hlas k poctě králi Jiřímu,
spojený s představením nové knihy o králi
Jiřím od Petra Hory Hořejše. V tento den a
ve stejnou hodinu budou probíhat různé koncerty v 55 obcích a městech naší republiky,
které spojuje osobnost krále Jiřího. Je snahou
vytvořit přímý mediální most se zápisem do
Guinessovy knihy rekordů. Další akce, které
se vážou svým obsahem k letošním oslavám,
jsou uvedeny na webových stránkách výše
zmíněných partnerů.
Záštitu nad hlavními akcemi přebírají prezidentský pár, nejvyšší vládní představitelé,
hejtmani i ministři naší republiky. Jen tento
výčet svědčí o důležitosti a nezaměnitelné
úloze českého a moravského krále nejen ve
své době, ale i v současnosti jako odkaz všem
vládám a státům. A nezapomínejme, my tady
v Kunštátě jsme Jiříka vychovali.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

KUNŠTÁTSKÉ PROMĚNY

50. - 60. léta 20. století

KARETNÍ TURNAJ

Foto: K. P.

rok 2014

ROK PÁNŮ Z KUNŠTÁTU

V restauraci Sport v Kunštátě se v letošním
roce uskutečnily dva karetní turnaje v nejhranějších hrách – mariáš a „66“ neboli Šnopsl.
Hrálo se v březnu a v obou turnajích po krásných partiích došlo na závěr k překvapujícímu
výsledku. V prvním turnaji „66“ zvítězil zcela
nečekaně Tomáš Blaha z Kunštátu. V turnaji v mariáši znovu zcela překvapivě vyhrál a
hodnotnou cenu si odnesl Jiří „Blafoň“ Záboj
z Újezda. Všichni účastníci turnajů vyjádřili
spokojenost s podmínkami, atmosférou a organizací. Hlavním sponzorem turnajů byla
firma Ronytrans sídlící v Rudce majitele pana
Aleše Bednáře. Organizátoři turnajů děkují
této prosperující firmě za podporu při organizaci a propagaci těchto nejhranějších her v
Kunštátě. Turnaje budou pokračovat i v následujících letech.
Celkové výsledky:
„66“ :
1. Tomáš Blaha - Rudka
2. Hana Konečná – Kunštát
3. Jan Sojka – Kunštát
Mariáš : 1. Jiří „Blafoň“ Záboj – Újezd
2. Aleš Horák – Doubravice
3. Ing.Miroslav Hrozek – Kunštát

Otevření expozice krále Jiřího v poděbradském Muzeu spojené s dekorováním praporů obcí a měst středočeským vicehejtmanem. Na fotografii dekorování kunštátského praporu za účasti starosty města.

Za vedení restaurace Sport: Jan Sojka

Kunštátský zpravodaj vydává a zdarma rozšiřuje 1x měsíčně MěÚ Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, IČO: 00280470, tel.: 515 534 312, www.kunstat.eu, e-mail: podatelna@kunstat-mesto.cz, knihovna@kunstat-mesto.cz, uzávěrka příspěvků je vždy do 20. dne v měsíci. Registrováno: MK ČR E21449. Tisk: Reprocentrum a.s., Bezručova 29 Blansko, tel.: 516
412 510 Redakční rada: V. Všianský, J. David, V. Ondráček, J. Nejedlý, R. Banyaová. Historická rubrika: J. Křepela. Město Kunštát jako vydavatel odpovídá pouze za příspěvky, které
přinášejí informace z MěÚ a jsou autorizovány redakční radou. Za obsahovou a stylistickou stránku jiných příspěvků, včetně inzerce, vydavatel neodpovídá. Redakční rada si vyhrazuje právo tyto příspěvky krátit vzhledem k limitovanému rozsahu KZ.

